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riteria for Foods and food Ingredients merupakan
Jaminan system keamanan pangan Sistem Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP),

suatu system control dalam upaya pencegahan
terjadinya masalah yang didasarkan atas titik-titik kritis
di dalam tahap penanganan dan proses produksi masuk
pada Buletin entri pembuka rubrik Wawasan selain
Rumah Potong Hewan sebagai gerbang terdepan dalam
proses pemotongan, proses distribusi sampai ke meja
konsumen harus dijamin keamanannya, kesehatannya,
keutuhannya dan juga kehalalannya (ASUH), dan
Intoleransi Laktos dan alergi protein terhadap susu sapi
masuk dalam wawasan yang takkalah pentingnya bagi
pembaca bulletin kali ini.
Rubrik peristiwa menampilkan gambaran pengujian
pelaksanaan penerapan hygiene sanitasi hewan Kurban
di beberapa wilayah JABODETABEK dan hasil uji yang
didapat selama pelaksanaan Kurban 1431 H,
berdasarkan hasil pengujian cemaran mikroba terhadap
sampel yang diambil di masjid di wilayah sekitar Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dapat dilihat di
peristiwa.
Wellcome to 2011 sebagai profil Balai Pengujian Mutu
Produk Peternakan yang didalamnya berisi tentang
Kepala Balai Drh. Suparno, MM MP dengan misi dan visi
terhadap perkembangan dan kemajuan Balai Pengujian
Mutu Produk Peternakan dan karir selama menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama menjabat.
Interaktif memiliki isi bagaimana Tata Cara dan Metode
Pengambilan Sampel melalui Tanya jawab konsumen
terhadap Balai sehingga konsumen dalam melakukan
pengambilan sampel memiliki kaidah-kaidah yang sesuai
dalam rangka pengujian.
Ragam Info tak kalah menariknya kasiat madu dan
manfaat madu yang banyak mengandung aneka zat gizi
seperti karbohidrat, protein, asam amino, vitamin,
mineral dan zat-zat mencapai 181 jenis yang bermanfaat
bagi tubuh.
Pengujian secara kuantitatif dengan Spektrofotometer
dengan alat UV-VS menggunakan pereaksi Nash,
didalamya Tujuan, Perinsip dan Alat dan Bahan yang di
gunakan dalam pengujian formalin dan prosedur
pelaksanaan pengujian sehingga pembaca bulletin
mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang
bermanfaat. Wassalam sampai jumpa di Edisi berikutnya.
=Atzhar Rezha Siregar. S.TP=

PENGUJIAN FORMALIN SECARA KUANTITATIF 
DENGAN SPEKTROFOTOMETER UV – VIS
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SISTEM HACCP PADA INDUSTRI PANGAN

azard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu sistem kontrol dalam upaya
pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap
penanganan dan proses produksi.

HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan
pangan dengan pendekatan pencegahan (preventive) yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam
menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen.
Konsep HACCP dikembangkan pertama sekali di Amerika Serikat pada tahun 1960 oleh Pillsbury
Company, NASA dan US Army Laboratories untuk memastikan keamanan makanan dari para astronot.
Pada tahun 1971, untuk pertama kalinya sistem HACCP ini dipaparkan kepada masyarakat di negara
Amerika Serikat di dalam suatu Konferensi Nasional Keamanan Pangan. Pada tahun berikutnya Pillsbury
mendapat kontrak untuk memberikan pelatihan HACCP kepada badan Food and Drug
Adminstration (FDA). Dokumen lengkap HACCP pertama kali diterbitkan oleh Pillsbury pada tahun 1973
dan disambut baik oleh FDA dan secara sukses diterapkan pada makanan kaleng berasam rendah. Pada
tahun 1985, The National Academy of Scienses (NAS) merekomendasikan penerapan HACCP dalam
publikasinya yang berjudul An Evaluation of The Role of Microbiological Criteria for Foods and Food
Ingredients. Komite yang dibentuk oleh NAS kemudian menyimpulkan bahwa sistem pencegahan seperti
HACCP ini lebih dapat memberikan jaminan kemanan pangan jika dibandingkan dengan sistem
pengawasan produk akhir.
Sedangkan Standar HACCP yang diterapkan di Indonesia diambil dari Codex Committee on Food Hyegiene
yang diperkenalkan Oktober 1991, kemudian diterjemahkan ke dalam standar Nasional Indonesia (SNI
01-4852-1998).
Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya
sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tuntutan konsumen.

Selain itu HACCP juga merupakan sebuah program yang bertujuan untuk
meminimalkan dan mengendalikan/mengontrol bahaya-bahaya kimia, biologi dan fisik
pada pangan (produk peternakan).

Bahaya kimia antara lain:
1. Residu obat pada hewan : antibiotic, hormon dan antimicrobial
2. Penambahan zat additive yang bukan food grade : formalin dan boraks
3. Logam berat
4. Pestisida
5. Zat pewarna yang berbahaya : rhodamin, red sudan dll

Bahaya fisik antara lain :
1. Gelas
2. Logam
3. Kayu
4. Serangga, binatang

Bahan biologi antara lain :
1. Salmonella sp
2. E.Coli
3. Coliform
4. Staphylococcus Aeureus
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Tujuh Prinsip HACCP

1. Analisis bahaya
Mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan produksi pangan pada semua tahapan,
mulai dari usaha tani, penanganan, pengolahan di pabrik dan distribusi, sampai kepada titik produk
pangan dikonsumsi. Penilaian kemungkinan terjadinya bahaya dan menentukan tindakan
pencegahan untuk pengendaliannya.

2. Mengidentifikasi Critical Control Point (CCP)
Menentukan titik atau tahap prosedur operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan
bahaya atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut. CCP berarti setiap tahapan
didalam produksi pangan dan/atau pabrik yang meliputi sejak bahan baku yang diterima, dan/atau
diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, disimpan dan lain sebagainya.

3. Menetapkan batas kritis setiap CCP
Menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada dalam kendali.

4. Menetapkan sistem monitoring setiap CCP
Menetapkan sistem pemantauan pengendalian (monitoring) dari CCP dengan cara pengujian atau
pengamatan.

5. Menetapkan tindakan koreksi untuk penyimpangan yang terjadi.
Menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil
pemantauan menunjukan bahwa CCP tertentu tidak terkendali.

6. Menetapkan prosedur verifikasi
Menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup dari pengujian
tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem
HACCP berjalan efektif.

7. Menetapkan penyimpanan catatan dan dokumentasi
Mengembangkan dokumentasi mengenai semua prosedur dan
pencatatan yang tepat untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya.

Apabila HACCP ini penerapannya dapat dilaksanakan dengan benar , maka akan memberikan
keuntungan baik Pemerintah sebagai pengawas, Industri sebagai produsen atau Konsumen sebagai
pengguna hasil peternakan. Bagi Pemerintah akan mengurangi biaya atau tenaga untuk
melakukan inspeksi rutin, bagi produsen akan mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi
serta memperluas pasar. Bagi konsumen akan memberikan jaminan mutu baik ditinjau dari aspek
keamanan, hygiene atau pemalsuaan.

= Drh. Oli Susanti =
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Gambaran Umum Rumah Potong Hewan di Indonesia

aging merupakan salah satu bahan pangan asal hewan yang sangat mudah terkontaminasi
oleh mikroba, termasuk mikroba pathogen bagi manusia, bahkan bisa merupakan
penghantar bagi mikroba yang bersifat zoonosa seperti Salmonella yang sangat berbahaya
bagi manusia.

Oleh karena itu, sumber bahan pangan asal hewan ini mulai dari peternakan, proses pemotongan,
proses distribusi sampai ke meja konsumen harus dijamin keamanannya, kesehatannya,
keutuhannya dan juga kehalalannya (ASUH).

Rumah Potong Hewan (RPH) sangat memegang peranan penting
dalam mata rantai untuk mendapatkan daging yang ASUH. Hal
tersebut dapat terjadi karena setiap hewan akan mendapat
pemeriksaan ante-mortem yaitu pemeriksaan kesehatan hewan
apakah hewan yang akan dipotong tersebut dalam keadaan sehat
atau tidak. Kemudian proses pemotongan juga dilakukan sesuai
dengan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare) dan
juga menjaga sanitasi dan higienitasnya. Setelah proses
pemotongan, masih dilakukan pemeriksaan post-mortem, yaitu
pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat perubahan organ
dalam seperti saluran pencernaan, jantung, hati, paru-paru dan
organ lainnya. Tentunya semua proses tersebut dilakukan oleh
pihak yang kompeten, dalam hal ini adalah seorang dokter hewan
atau pengawas daging (meat inspector).

Pada sebagian besar RPH, fungsi-fungsi tersebut sudah
diabaikan atau bahkan sudah dilupakan. Hewan yang akan
dipotong sudah jarang yang diistirahatkan bahkan setelah
datang langsung dilakukan pemotongan. Hal tersebut
tentunya melanggar kaidah kesejahteraan hewan (animal
welfare) yang saat ini merupakan isu yang sangat penting.
Tujuan dari hewan yang harus diistirahatkan terlebih dahulu
adalah untuk menurunkan kadar stress yang terjadi akibat
dari pengangkutan dari peternakan menuju RPH. Sedangkan
tingkat stress yang tinggi dari hewan tersebut dapat
mempengaruhi kualitas karkas yang akan dihasilkan menjadi
jelek. Tentunya dengan mendapatkan mutu karkas yang
jelek berakibat pada harga jual yang rendah juga.

Masalah yang ada pada RPH pada umumnya adalah ketidakberdayaan pengelola RPH dalam
menegakkan aturan-aturan yang seharusnya menjadi kendali dalam operasionalnya. Hal tersebut
diakibatkan karena para pekerja bukan merupakan pegawai yang khusus direkrut oleh pengelola RPH
dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Pekerja tersebut adalah pekerja yang dibayar atau dibawa
oleh pejagal/yang mempunyai hewan potong. Sehingga pengelola RPH diabaikan karena pekerja
merasa yang membayar mereka bukan pengelola RPH.
Oleh karena itu, selain melakukan perbaikan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH), sebaiknya juga
dilakukan pembinaan terhadap pekerja yang ada. Hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara
instan, karena perilaku pekerja sudah dilakukan dalam waktu yang lama. Pengelola RPH bisa
melakukan pendekatan secara pelan-pelan dan kekeluargaan sehingga program peningkatan higiene
dan sanitasi produk yang dihasilkan RPH dapat menjadi lebih baik lagi.
=Drh. Eko Susanto=
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INTOLERANSI LAKTOSA DAN ALERGI PROTEIN SUSU SAPI

usu dan produk susu lainnya terkandung komponen gula atau karbohidrat yang dikenal
dengan laktosa atau gula susu. Tubuh dalam keadaan normal dapat memecah laktosa
menjadi gula sederhana dengan bantuan enzim laktase. Mamalia ada yang tidak mampu
memproduksi laktase sejak masa penyapihan.

Laktase pada manusia terus diproduksi sepanjang hidupnya karena tanpa laktase yang cukup,
manusia tidak dapat mencerna laktosa sehingga akan mengalami gangguan pencernaan seperti sakit
perut dan diare yang dikenal sebagai intoleransi laktosa atau defisiensi laktase. Setiap orang pernah
mengkonsumsi susu atau produk susu. Sejak masa bayi hingga dewasa dan usia lanjut, orang terbiasa
mengkonsumsi susu atau produk susu. Saat usia bayi sampai balita adalah saat memerlukan susu
karena susu mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pemberian susu formula pada bayi hanya
dilakukan bila susu formula memang benar-benar dibutuhkan untuk mengatasi keadaan dimana bayi
tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) karena berbagai sebab dan pertimbangan. Pemberian susu
formula yang berbahan dasar susu sapi kerap menimbulkan masalah alergi (makanan). Manifestasi
klinis alergi susu sapi bervariasi, dari yang ringan hingga yang berat. Prinsip penatalaksanaan alergi
makanan menganjurkan tindakan yang paling penting adalah melakukan eliminasi terhadap bahan
yang bersifat alergenik (Munasir 2002).

Sekalipun seringkali memiliki gejala yang mirip atau bahkan terlihat sama, namun alergi susu sapi
berbeda dengan intoleransi laktosa (yang dikenal juga dengan intoleransi susu). Orang dengan kondisi
intoleransi laktosa tidak bisa mencerna gula kompleks, yaitu laktosa, yang terkandung dalam susu dan
produk olahan susu lainnya. Kurangnya enzim laktase dalam usus menyebabkan orang-orang ini tidak
bisa mencerna laktosa menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu galaktosa dan glukosa. Jadi
penyebab terjadinya intoleransi laktosa adalah gangguan pada sistem penyerapan, sedangkan pada
alergi susu sapi disebabkan oleh reaksi alergi terhadap protein susu sapi yang dipicu oleh sistem imun.
Berikut akan diuraikan lebih lanjut tentang intoleransi laktosa dan alergi yang disebabkan oleh susu
sapi

Intoleransi laktosa adalah kondisi dimana seseorang
tidak mampu mencerna laktosa, yaitu bentuk gula
yang terkandung dalam susu, disebabkan tubuh tidak
atau kurang mampu memproduksi laktase, yaitu enzim
pencernaan yang diproduksi oleh sel-sel di usus kecil
yang bertugas memecah gula susu menjadi bentuk
yang lebih mudah untuk diserap. Kondisi ini biasa
disebut juga defisiensi laktase. Banyak orang yang
salah pengertian dan menganggap intoleransi laktosa
sama dengan alergi susu. Defisiensi laktase dapat
terjadi secara primer, kongenital dan sekunder.

Defisiensi primer terjadi karena penurunan aktivitas laktase yang dipengaruhi secara genetik.
Defisiensi laktase kongenital merupakan kasus yang jarang, sedangkan defisiensi laktase sekunder
dapat terjadi karena infeksi virus (rotavirus merupakan penyebab yang paling sering), infeksi
parasit yang berat (giardiasis), penyakit celiac, enteritis akibat radiasi, atau enteritis akibat obat
(Vesa et al. 1999).



Intoleransi laktosa juga dapat timbul karena bawaan ataupun pengaruh lingkungan. Genetik atau
bawaan, terdapat gangguan dalam tubuh yang menyebabkan selalu ada mekanisme yang mencegah
produksi enzim laktase dalam tubuh tersebut. Anak-anak dengan intoleransi ini tidak pernah mampu
mencerna laktosa dan biasanya gejala mulai muncul pada bayi dan bersifat permanen. Intoleransi
laktosa karena pengaruh lingkungan sering dikaitkan dengan enzim laktase yang rusak, disebabkan
oleh parasit dan virus. Intoleransi laktosa dapat menjadi permanen jika tubuh sama sekali tidak
mampu memproduksi enzim laktase, namun intoleransi laktosa dapat bersifat sementara apabila
sebagian tubuh masih dapat memproduksi enzim laktase. Penyebab intoleransi laktosa lainnya
muncul ketika terjadi cedera pada usus halus ataupun kerusakan pada sistem pencernaan tertentu
sehingga mengurangi jumlah produksi laktase dalam tubuh seseorang.
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Gejala intoleransi laktosa dimulai sejak 30 menit hingga dua
jam setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung laktosa
dengan gejala, kram, konstipasi dan kembung. Manifestasi ini
diakibatkan oleh aktivitas bakteri saluran pencernaan bagian
bawah yang menggunakan laktosa untuk metabolismenya.
Diare encer adalah gejala lain dari intoleransi laktosa.
Akumulasi gula dalam usus besar akan menyebabkan air tidak
diserap tubuh secara normal sehingga menyebabkan diare
encer. Diagnosis definitif dari intoleransi laktosa menjadi sulit
karena terdapat banyak gangguan dan radang/inflamasi saluran
pencernaan yang menimbulkan manifestasi gejala yang mirip
atau bahkan sama. Diagnosis definitif dapat dilakukan dengan
mengukur penyerapan laktosa dalam sistem pencernaan.

Orang yang mengalami intoleransi laktosa biasanya mempunyai batas toleransi untuk
mengkonsumsi laktosa, yang jika mereka mengkonsumsi dalam batas ini maka mereka akan
mengalami gejala yang minimal. Beberapa gejala intoleransi laktosa antara lain sakit perut, perut
kembung dan diare. Intoleransi laktosa sebagian besar disebabkan oleh faktor genetik, yaitu
penderita mempunyai laktase lebih sedikit dibanding orang normal. Beberapa faktor lain
penyebab intoleransi laktosa antara lain (1) gastroenteritis, dapat menyebabkan terjadinya
penguraian enzim laktase yang dapat berlangsung sampai beberapa minggu; (2) infeksi parasit,
dapat menyebabkan pengurangan jumlah laktase sementara waktu; (3) defisiensi besi, rendahnya
asupan besi dapat mengganggu pencernaan dan penyerapan laktosa. Keparahan malabsorbsi
laktosa dan beratnya gejala yang timbul tidak hanya ditentukan oleh jumlah laktase di usus halus,
tetapi beberapa faktor lain juga ikut berpengaruh. Pertama, jumlah laktosa yang masuk. Bila
laktosa yang dikonsumsi melebihi kapasitas laktase yang tersedia, gejala malabsorbsi mungkin
terjadi. Kedua, waktu pengosongan lambung. Waktu pengosongan lambung yang lambat akan
meningkatkan digesti laktosa. Faktor ketiga berikutnya adalah waktu transit laktosa di usus,
semakin lama waktu transit akan menurunkan gejala malabsorbsi laktosa. Sedangkan faktor
keempat adalah normal flora yang memberikan mekanisme kompensasi yang mempengaruhi
beratnya gejala. Jumlah bakteri kolon, organisme yang terkait, dan absorbsi produk fermentasi
akan mempengaruhi derajat keluhan. Faktor terakhir yang mempengaruhi adalah cara pemberian
laktosa (Buler 1990).
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Laktosa yang tidak terhidrolisis akan meningkatkan tekanan osmotik intra lumen sehingga terjadi
perpindahan air ke dalam intralumen dan merangsang peristaltik sehingga akan meningkatkan
kecepatan transit di usus dan mengganggu absorbsi. Selain itu laktosa yang tidak terhidrolisis ini akan
mengalami fermentasi di kolon yang menghasilkan asam lemak rantai pendek dan gas. Keadaan pH
yang rendah ini juga akan merangsang peristaltik (Riedel et al. 1996). Gejala klinik intoleransi
sekunder ini berhubungan dengan adanya laktosa yang tidak terhidrolisis dan dapat terjadi akut
maupun kronik. Pada yang akut dapat timbul mual, nyeri perut, distensi, flatulen, dan diare. Bila
kerusakan mikrovili ini terjadi terus dapat terjadi diare kronik yang berlanjut pada keadaan
malnutrisi. Selain itu peningkatan karbohidrat intra lumen ini dapat meningkatkan kolonisasi kuman
patogen yang mengganggu keseimbangan flora normal usus dan memperberat keadaan intoleransi
laktosa serta mempermudah terjadinya infeksi lebih lanjut (Sudigbia 2000).

Susu sapi mengandung lebih dari 20 komponen protein yang
dapat menyebabkan reaksi alergi (Gjesing et al. 1986, Cavagni
et al. 1994, Docena et al. 1996). Fraksi protein susu sapi
terdiri dari casein dan whey. Casein difraksi menjadi α-, β-,
dan κ-casein. Whey protein terdiri dari α-lactalbumin (α-1a),
β-lactoglobulin (β-Ig), albumin BSA dan immunoglobulin (Ig).
Hasil penelitian menemukan bahwa β-Ig merupakan
penyebab utama alergi dalam susu sapi (Goldman et al. 1963,

Proses mekanisme pertahanan tubuh, berupa mekanisme imunologik dan non imunologik, berperan
untuk mencegah masuknya antigen asing ke dalam tubuh. Antigen asing yang masuk dapat berupa
bakteri, virus, parasit, atau protein makanan (Sampson 2002). Mekanisme non imunologik yaitu
tubuh melakukan pertahanan dengan cara memecah antigen dengan bantuan asam lambung dan
enzim, sedangkan pencegahan penetrasi antigen dilakukan oleh aktivitas peristaltik usus pada lapisan
mukosa usus. Mekanisme imunologik berlangsung dengan cara pencegahan penetrasi antigen yang
masuk ke dalam lumen usus oleh IgA dan eliminasi antigen yang lolos ke dalam tubuh melalui saluran
gastrointestinal oleh IgA, IgG dan sistem retikulo endothelial (Munasir 2003). Mekanisme
pertahanan saluran pencernaan bayi belum sempurna. Faktor-faktor yang menghambat masuknya
protein susu sapi melalui lapisan epitel usus belum cukup, sehingga akan banyak bahan alergenik
yang menembusnya. Protein yang bersifat alergenik ini kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi,
dan selanjutnya sistem imun akan mengenalinya sebagai benda asing dan menyerangnya, sehingga
terjadilah gejala alergi (Sears 1999).

Docena et al. 1996, Bernard et al. 1998, Busse et al. 2002, Cocco et al. 2003). Beberapa protein
whey dapat mengalami denaturasi dengan pemanasan yang ekstensif, namun tidak cukup dengan
pasteurisasi rutin. Bahkan pasteurisasi rutin ini dapat meningkatkan alergenitas beberapa jenis
protein seperti beta-lakto globulin. Jumlah komponen antigenik protein susu sapi juga akan
meningkat pada proses pencernaan. Proses hidrolisis peptik yaitu setiap fraksi protein dipecah paling
sedikit menjadi 8 peptida baru, sehingga akan didapatkan lebih dari 100 antigen baru yang potensial
sebagai alergen, walaupun lebih rendah dari protein aslinya (Savilahti dan Kuitunen 1992).



Kasus alergi susu sapi, tubuh bereaksi membuat zat inti yang dinamakan immunoglobulin. Jadi, ketika
anak mengkonsumsi susu sapi, tubuhnya akan membentuk antibodi, semakin lama ia mengkonsumsi,
semakin bertambah tinggi antibodinya. Ketika sudah melewati ambang batas antibodi, maka munculah
alergi. Kejadian alergi paling sering dialami balita terutama anak-anak di bawah usia satu tahun. Pada
dewasa juga ada ditemui namun sangat jarang karena alergi susu sapi biasanya akan hilang sendiri
seiring bertambahnya usia. Anak-anak yang menderita alergi susu sapi umumnya akan diberikan susu
pengganti dimana protein dari susu sapi tersebut sudah dihidrolisis (protein susu sapi tersebut sudah
dipecah menjadi partikel-partikel kecil atau partial hydrolize). Susunya dikenal dengan istilah susu yang
hypollergenic. Bila pemberian susu yang sudah dihidrolisa ini tetap memicu alergi anak, alternatifnya
adalah susu extensive hydrolyzed (susu dimana proteinnya dipecah lagi menjadi partikel yang lebih
kecil lagi). Jika masih alergi, mau tak mau anak harus mengkonsumsi susu asam amino (protein dibuat
menjadi bagian yang paling kecil yang disebut asam amino) yang harganya relatif mahal. Biasanya
setelah anak diberi konsumsi susu amino lama-lama dia bisa tahan terhadap susu sapi dan bisa
mengkonsumsinya. Langkah terakhir mengetahui lebih pasti apakah anak memang betul-betul alergi
susu sapi dapat dilakukan tes alergi.

= Saridewi R =

8
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GAMBARAN HASIL PENGUJIAN PELAKSANAAN PENERAPAN HIGIENE SANITASI HEWAN 
KURBAN TAHUN 2010 DI WILAYAH Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi

alai Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) merupakan UPT yang dimiliki oleh
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. BPMPP
mempunyai program pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan higiene sanitasi
hewan kurban yang dilaksanakan di beberapa masjid di wilayah Jakarta, Bogor, Depok
Tanggerang dan Bekasi

Dalam upaya penjaminan keamanan dan kelayakan daging qurban pada hari raya idul adha 1431 H
bagi masyarakat diperlukan peningkatan pengawasan teknis kesehatan masyarakat veteriner
terhadap kesehatan hewan qurban,tata cara penyembelihan hewan, penerapan hygiene sanitasi dan
penanganan daging secara higienis.
Keamanan pangan (food safety) merupakan tuntutan utama konsumen yang sangat dipengaruhi
oleh penerapan higiene dan sanitasi. Permintaan pangan hewani terutama daging dari waktu ke
waktu cenderung meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi,
perubahan pola hidup, peningkatan kesadaran akan gizi, dan perbaikan pendidikan masyarakat.
Pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Oleh karena itu ketersediaan pangan
yang cukup, baik dari kualitas maupun kuantitas terus diupayakan. Bahan pangan asal hewan
merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein dalam
tubuh.

Daging yang tercemar mikroba melebihi ambang batas
akan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi serta
menyebabkan gangguan kesehatan bila dikonsumsi. Oleh
karena itu sangat penting adanya jaminan keamanan
pangan (food safety) bagi masyarakat sebagai konsumen
untuk mendapatkan bahan pangan asal hewan yang
Aman, Sehat, Utuh dan halal (ASUH).

Pada saat penyembelihan hewan kurban 1431 H diambil sebanyak 61 sampel , yaitu berupa sampel
daging dan hati sapi, daging dan hati domba, daging dan hati kambing serta paru. Adapun lokasi
pengambilan sampel dilakukan di beberapa masjid di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan
Bekasi. Parameter pengujian cemaran mikroba terhadap sampel-sampel tersebut adalah pengujian
Total plate count, E.coli, Staphylococcusaureus, Colliform dan Salmonella.

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 4,5 x 101 <10 0

Daging Sapi 1,2 x 102 <10 0

Masjid Nurul Iman (Jakarta)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging sapi 3,0 x 102 <10 0

Masjid Sekolah Al- Azhar (Jakarta)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 4,2 x 103 3,0 x 101 30

Daging Sapi 1,9 x 103 5 0

Masjid Jami Al Fattah (Jakarta)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 7,2 x 103 1,0 x 101 0

Daging Kambing 2,0 x 102 5,5 x 101 0

Masjid Al Ikhlas (Jakarta)

Berdasarkan dari hasil kuesioner tentang gambaran kondisi pemotongan hewan qurban di daerah 
sekitar Jakarta diperoleh gambaran bahwa yang menyebabkan tingginya cemaran E. Coli di masjid Al 
Ikhlas adalah karena kurang disiplinya personel dimana personel/petugas penyembelih hewan 
qurban tidak selalu mencuci tangan sebelum menangani daging qurban, selain itu pada saat sebelum 
pengeluaran jeroan ternyata tidak dilakukan pengikatan pada pangkal oesofagus dan anus sehingga 
kotoran yang terdapat pada saluran pencernaan dapat keluar dan mencemari daging.
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Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 1,1 x 104 1,8 x 102 0

Daging Kambing 1,8 x 103 1,1 x 102 0

Masjid Al Hikmah (Kota Bekasi)
Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 9,2 x 104 1,2 x 102 2490

Daging Kambing 6,4 x 103 <10 0

Masjid Raya JatiMulya (Kab. Bekasi)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 2,2 x 103 6,7 x 102 20

Masjid Jami Al Hidayah (Kab. Bekasi)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 2,2 x 103 2,0 x 102 0

Masjid Ad Zikra (Kab. Bekasi)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 1,5 x 104 6,0 x 103 0

Masjid Al Muhajirin (Kab. Bekasi)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 2,3 x 103 2,6 x 103 0

Masjid Al Jabbar

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 3,0 x 103 3,6 x 102 0

Masjid Annur (Pondok Bekasi)

Dari tabel hasil pengujian untuk wilayah Bekasi di atas dapat diketahui bahwa tingkat kontaminasi
cemaran mikroba (E. Coli) cukup tinggi di Masjid Al Hikmah, Masjid Raya JatiMulya, Masjid Jami Al
Hidayah, Masjid Ad Zikra, Masjid Al Muhajirin, Masjid Al Jabbar, dan Masjid Annur. Sedangkan untuk hasil
pengujian TPC memperlihatkan hasil di atas BMCM untuk sampel yang di ambil di Masjid Al Hikmah,
Masjid Raya JatiMulya, Masjid Al Muhajirin. Dari beberapa lokasi pengamatan tersebut Masjid raya Jati
Mulya perlu mendapatkan perhatian lebih karena terdapat sampel yang menunjukan hasil yang di atas
Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) untuk semua indikator cemaran mikroba.

Berdasarkan hasil kuesioner dapat diperoleh gambaran bahwa proses pemotongan hewan qurban di
beberapa masjid di daerah Bekasi masih kurang bagus, diantaranya yaitu pada saat sebelum
pengeluaran jeroan ternyata tidak dilakukan pengikatan pada pangkal oesofagus dan anus sehingga
kotoran yang terdapat pada saluran pencernaan dapat keluar dan mencemari daging. Pada Masjid Al
Jabbar, dan Masjid Annur ternyata pengemasan daging dan jeroannya dicampur, hal ini dapat
meningkatkan terjadinya cemaran mikroba

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 6,0 x 103 1,7 x 103 0

Masjid Agung Al Ittihad (Kota Tanggerang)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 5,0 x 103 2,1 x 103 0

Masjid Jami Kali Pasir (Kota Tanggerang)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 1,2 x 104 <10 0

Daging Sapi 4,0 x 102 <10 0

Masjid Annur ( Kota TangSel)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 2,7 x 104 9,5 x 101 0

Hati Kambing 3,2 x 102 <10 0

Pesantren Jamiyah Islamiyah (Tanggerang Selatan)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 6,8 x 103 <10 0

Masjid Fathullah ( Kota TangSel)
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Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Hati Kambing 1,2 x 103 5 0

Paru 5,0 x 103 <10 0

Mushola Al Ukhuwah (Kota Depok)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 6,1 x 104 2,5 x 101 0

Hati Sapi 5,0 x 101 <10 0

Paru 1,1 x 104 <10 0

Perum Bela Casa Resident ( Kota Depok)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 6,1 x 103 <10 0

Daging Sapi 7,0 x 102 <10 0

Masjid Jami Ar-Raudhoh (Depok)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 7,5 x 102 <10 0

Daging Kambing 3,6 x 103 <10 0

Masjid As-Salam (Depok)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 1,4 x 104 3,5 x 101 0

Daging Sapi 1,4 x 103 <10 0

Masjid Miftahul Wasliyyah (Depok)

Untuk pemotongan hewan kurban di daerah Depok di Mushola Al Ukhuwah, Masjid Jami Ar-
Raudhoh, Masjid As-Salam memperlihatkan hasil uji yang bagus untuk beberapa indikator cemaran
mikroba. Apabila dilihat dari kuesioner dapat disimpulkan mengenai kondisi pemotongan hewan
kurban disana yaitu pada saat pemotongan dilakukan pengikatan pada pangkal oesophagusdan
pangkal anus sehingga mengurangi kontaminasi daging terhadap bakteri-bakteri enteric, selain itu
pengerjaan dan pembagian karkas juga dilakukan di atas lantai beralas plastik dan juga pembagian
dan pengemasan jeroan juga terpisah sehingga dapat menghindari terhadap kontaminasi bakteri.

Sedangkan untuk pemotongan hewan qurban di daerah Perum Bela Casa Resident dan Masjid
Miftahul Wasliyyah memperlihatkan hasil yang kurang bagus khususnya untuk hasil pengujian Total
Plate Count (TPC) berada di atas Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM). Dari kuesioner dapat
diketahui mengapa terdapat cemaran mikroba di atas BMCM terhadap daging di daerah tersebut,
adapun kemungkinan penyebabnya yaitu lantai penyembelihan di atas tanah/rumput, kemudian dari
higiene personalnya kurang baik seperti pejagal tidak selalu mencuci tangan sebelum menangani
daging qurban dan peralatan yang digunakan untuk menangani daging sama dengan peralatan untuk
menangani jeroan sehingga dapat memungkinkan terhadap kontaminasi bakteri.

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 1,5 x 103 <10 0

Daging 8,2 x 103 1,0 x 101 0

Masjid PDAM (Kota Bogor)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging 6,5 x 103 <10 0

Hati 5,0 x 101 <10 0

Hati 1,2 x 102 <10 0

Masjid Raya Bogor (Kota Bogor)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 2,7 x 103 5 0

Masjid Al Ikhlas (Kab. Bogor)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 1,4 x 103 <10 0

Masjid Laladon Permai (Kab. Bogor)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 3,5 x 103 9,0 x 101 0

Hati Sapi 7,8 x 103 1,0 x 101 0

Masjid Raya (Talaga Kahuripan)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 6,6 x 102 5 0

Desa Nagrok Gn sindur(Jln Pembangunan Rt1/5)
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Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Sapi 1,6 x 103 <10 0

Daging Sapi 1,3 x 103 8,0 x 101 0

Masjid Al Istiqomah (Gunung Sindur)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Domba 3,9 x 105 <10 0

Hati Domba 2,6 x 102 5 0

Daging Sapi 2,6 x 104 <10 0

Hati Sapi 1,2 x 103 <10 0

Masjid Jami Al Amin (Parung, Kab.Bogor)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Domba 5,7 x 103 <10 0

Hati Domba 1,7 x 104 1,0 x 101 0

Daging Sapi 1,6 x 103 <10

Hati Sapi 2,8 x 102 <10

Masjid Hasim Umar Al Khatab (Kota Bogor)

Jenis

Sampel

TPC

(CFU/gr)

E.Coli

(CFU/gr)

S.aureus 

(CFU/gr)

Daging Kambing 1,3 x 104 <10 0

Hati Kambing 3,4 x 102 <10 0

Masjid Al Barkah (Pondok Aren)

Dari tabel hasil pengujian untuk wilayah Bogor di atas dapat diketahui bahwa tingkat kontaminasi
cemaran mikroba (E. Coli) cukup tinggi di Masjid Raya dan Masjid Al Istiqomah. Sedangkan untuk hasil
pengujian TPC memperlihatkan hasil yang di atas BMCM untuk sampel yang di ambil di Masjid Jami Al
Amin, Masjid Al Barkah, dan Masjid Hasim Umar Al Khatab. Adapun kemungkinan penyebabnya yaitu
dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penanganan daging yang
higienis yaitu meliputi peralatan, tempat penyembelihan, sumber air bersih, lingkungan sekitar dalam
proses penanganan daging.

No Parameter Nilai BMCM

1 Total Plate Count (TPC) 1x104 cfu/g

2 E. coli 5x101 MPN/g

3 S. aureus 1x102 cfu/g

4 Salmonella Negatif 

5 Coliform 1x102 MPN/g

Tabel Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM)

Perlu diterapkannya praktek hygiene dan sanitasi saat proses penyembelihan hewan kurban untuk
dapat memenuhi standard jaminan mutu dan meningkatkan kualitas daging hewan kurban. Selain itu
juga perlu diadakannya pelatihan, bimbingan dan sosialisasi tata cara pemotongan hewan untuk
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya hygiene hewan kurban
sehingga dapat menghasilkan daging kurban yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Berdasarkan hasil pengujian cemaran mikroba terhadap beberapa sampel yang diambil pada saat
penyembelihan hewan kurban di beberapa masjid di wilayah sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang
dan Bekasi dapat disimpulkan bahwa tingkat cemaran mikroba pada hewan kurban masih cukupm
tinggi di beberapa masjid. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tentang penanganan daging yang higienis yaitu meliputi peralatan, tempat penyembelihan,
sumber air bersih, lingkungan sekitar, dan proses penanganan daging dari pemotongan sampai dengan
akhir.
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BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (BPMPP) BOGOR 
ERA TAHUN 2011

ellcome to 2011. Inilah momentum tahun baru dengan semangat baru mempunyai tugas
baru untuk mewujudkan harapan-harapan yang baru. Bagi sebagian karyawan karyawati
Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu
produk peternakan dengan tingkatan jaminan mutu dan keamanan produk hewan yang
“ASUH”melalui Pengujian laboratorium.

Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan mempunyai tugas berat dalam pengembangan metode
pengujian dan pemenuhan prasarana gedung laboratorium sehingga berjalan dengan baik. Ada beberapa
hal yang terasa istimewa dengan hadirnya pemimpin baru Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan, Drh.
Suparno, MM MP. Pada 28 Desember 2010 lalu, Beliau dilantik menjadi Pejabat Eselon 3 selaku Kepala
BPMPP Bogor. Beliau dilahirkan di Tulungagung, 31 Agustus 1957. Berikut ini riwayat pendidikan beliau :
(SDN) Kampung Dalam V, (SMPN I) TulungAgung, (SMPP) lulus Tahun 1976. Beliau menyelesaikan kuliah
(S1) di Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran Hewan dengan gelar (Drh), dan menyelesaikan
pendidikan S2 di STIE IPWIJA jurusan Manajemen dengan gelar (MM).

Selain itu, Beliau juga meraih gelar MP pada tahun 2007 di Univeritas Jenderal Soedirman jurusan
Pertanian. Beliau memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1986, dengan Nomor Induk
Pegawai 19570831.198603.1.001. Beberapa jabatan struktural di lingkup Kementerian Pertanian yang
pernah beliau sandang, antara lain : Kepala Seksi Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Solok
Sumatera Barat; Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Peternakan Provinsi
Sumatera Barat; Kepala Loka Pengujian Mutu Pakan Ternak, yang statusnya meningkat menjadi Balai
Pengujian Mutu Pakan Ternak (BPMPT) di Bekasi; Kepala Sub Direktorat Bimbingan Pengujian Keamanan
Produk Hewan Dit. Kesmavet.
Dan menjabat Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan di Bogor sampai sekarang. Di samping itu,
Kepala Balai mengatakan bahwa Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan memiliki tugas dengan
tantangan yang sangat besar dan cukup berat. Banyak hal yang harus ditangani termasuk diantaranya
yaitu masalah Pengembangan Metode Pengujian yg Up to date maupun isu-isu yang beredar
dimasyarakat mengenai produk peternakan dan pemanfaatan sarana dan prasarana gedung laboratorium
yang layak dan pengembangan SDM yang berdaya saing tinggi. Disamping itu Kepala Balai Pengujian Mutu
Produk Peternakan yang baru memiliki misi dalam mendukung pembinaan laboratorium daerah sehingga
berjalan seirama dengan Pusat, BPMPP bisa menjadi fasilitator karena BPMPP memiliki wilayah mencakup
seluruh Indonesia, untuk bisa mewujudkan itu semua diperlukan koordinasi yang harmonis antar daerah
dan pusat.

= Atzhar Rezha Siregar, S.TP =
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TATA CARA DAN METODA PENGAMBILAN SAMPEL

Tanya : Apa yang dimaksud dengan Metode Pengambilan Sampel ?
Jawab :
• Pengambilan sampel (sampling) adalah suatu proses pemilihan satu bagian (sampel) yang representative dari

suatu populasi.
• Metode ini berperan agar Penemuan hasil penelitian tersebut bisa digeneralisasikan terhadap populasi bila

sampelnya dipilih dengan cara yang tepat, sehingga penelitian tersebut dapat dievaluasi secara obyektif.

Tanya : Apakah persyaratan dari Metode Pengambilan Sampel ?
Jawab :
Secara umum, metode pengambilan contoh yang diinginkan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
• Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti.
• Prosedur sederhana sehingga mudah dilaksanakan.
• Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya tertentu.
• Merupakan penghematan dalam waktu, tenaga dan biaya.

Tanya : Apa saja kriteria yang diperlukan dalam menentukan jumlah sampel ?
Jawab : Ada tiga kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya jumlah sampel, yaitu:
• Tingkat keseragaman (degree of homogeneity) dari populasi. Makin seragam suatu populasi, semakin kecil

contoh yang perlu diambil.
• Tingkat presisi (tingkat ketelitian) yang ingin dicapai makin tinggi tingkat presisi yang diinginkan, semakin besar

sample yang perlu diambil.
• Sesuai dengan waktu, tenaga dan biaya yang tersedia

Tanya : Bagaimana cara untuk pengambilan sampel ?
Jawab : Ada beberapa cara yang dipergunakan untuk pengambilan sampel antara lain :
• Pengambilan sampel acak sederhana / Simple RandomSampling

Proses pemilihan sampel dari semua unit-unit contoh yang mana setiap contoh memiliki kesempatan yang
sama untuk dipilih. Dapat dilakukan dengan cara :
Cara 1 : Dengan undian (tulis nama pada secarik kertas dan dipilih secara acak).
Cara 2 : Dengan table angka teracak (buat tabel dan dilihat pada textbook statistika).

• Pengambilan Sampel Sistemartis / Systematic RandomSampling
Proses pemilihan perpaduan secara acak dan secara sistematis

• Pengambilan Sampel Kelompok / Cluster Sampling
Metode pemilihan sampel dari kelompok-kelompok / cluster dengan jumlah unit-unit elementer yang lebih
kecil. Setiap cluster (kelompok) merupakan bagian sub-populasi yang bersama-sama membentuk populasi
total, dimana tiap cluster terdiri dari unit-unit yang tidak seragam menyerupai populasi sendiri.

• Pengambilan Sampel Stratifikasi / Bertingkat
Metode ini digunakan apabila populasi yang diambil mempunyai unit-unit contoh yang tidak seragam, sehingga
harus dilakukan terlebih dahulu dengan membedakan pelapisan / strata yang lebih kurang seragam.

Tanya :   Apa saja model statistik yang dapat digunakan dalam pengambilan sampel ?
Jawab :  Model statistik yang dapat digunakan seperti
• Regresi Berganda
• Analisa Diskriminan; Sebuah teknik statistic untuk mengelompokkan obyek atau 

orang menjadi 2 kategori atau lebih.      
• Analisa Faktor; Sebuah teknis statistic untuk menentukan dimensi dasar dari 

sekumpulan besar  yang saling berhubungan.
• Analisa Cluster; Sebuah teknik statistic untuk memisahkan obyek-obyek menjadi

sejumlah tertentu kelompok yang bersifat saling bebas, sehingga kelompok-
kelompok tersebut secara relative homogen.

• Analisa Conjoint; Sebuah teknik statistic dimana preferensi responden atas
penawaran berbeda yang  telah diurutkan kemudian disusun ulang untuk
menentukan fungsi utilitas orang tersebut.

• Penyusunan Skala Multidimensi
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adu adalah makanan yang mengandung aneka zat gizi seperti karbohidrat , protein , asam amino,
vitamin, mineral, dekstrin , pigmen tumbuhan dan komponen Aromatik. Bahkan dari hasil
penelitian ahli Gizi dan pangan ,madu mengandung karbohidrat yang paling tinggi diantara produk
ternak lainnya susu, telur , daging, keju dan menterga sekitar (82,3% lebih tinggi)

Setiap 100 gram madu murni bernilai 294 kalori atau perbandingan 1000 gram madu murni setara dengan 50
butir telur ayam atau 5,675 liter susu atau 1680 gram daging. Dari hasil penelitian terbaru ternyata zat-zat
atau senyawa yang ada didalam madu sangat komplek yaitu mencapai 181 jenis .

Khasiat madu telah dikenal sejak jaman Mesir Kuno . Bahkan Ratu Cleopatra telah
menggunakan untuk merawat kesehatan dan kecantikannya.
Selain itu juga madu dipergunakan untuk ramuan pembalseman (embalming) untuk
mengawetkan Mummi Raja-raja Mesir Kuno.
Tradisi orang Jepang adalah meminum madu setiap malam agar bangun tidur dalam
keadaan segar dan sehat.

Salah satu keunikan madu adalah karena madu mengandung zat antibiotik . Hal itu hasil penelitian Peter C
Molan ( 1992 ) , peneliti dari Departement of Biological Sciences, University of Waikoto , Selandia Baru.
Menurutnya Madu terbukti mengandung zat antibiotik yang aktif melawan serangan berbagai kuman
patogen penyebab penyakit.

Selain itu juga peneliti dari Departement of Biochemistry , Faculty of Medicine , University of Malaya di
Malaysia, Kamaruddin (1997) juga menyebutkan Bahwa di dalam madu terkandung zat anti mikrobial, yang
dapat menghambat penyakit.

Beberapa penyakit infeksi oleh berbagai patogen yang dapat dicegah dan disembuhkan dengan minum madu
secara teratur diantaranya : Infeksi saluran pernafasan atas (ISPA),batuk, demam, penyakit luka tukak
lambung, infeksi saluran pencernaan , penyakit kulit.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi , maka kadang sering
dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Seperti misalnya pemalsuan madu, yaitu dengan mencampur sedikit
madu asli dengan gula tebu atau gula merah dan ditambahkan asam sitrat untuk rasa asamnya serta enzim
untuk menimbulkan kesan.

Pada saat ini masyarakat lebih mengenal Madu Arab, Madu Kalimantan atau Madu Sumbawa. Padahal mutu
dan kualitas madu sangat tergantung pada asal nektar bunga yang dihisap oleh lebah. Sehingga penamaan
yang lazim dikenal saat ini adalah bukan hanya lagi dari asal tempat diproduksi seperti yang disebutkan
diatas, tetapi dari asal nektar seperti Madu Bunga Randu ( Ceiba petandra ), Madu Bunga Kopi ( Coffea
arabica ), Madu Bunga Klengkeng ( Euphoria longana sp ), Madu Bunga Rambutan ( Nephelium lappaceum ),
Madu Aneka jenis bunga ( Mix Flower ), Madu Bunga Durian ( Durio sp ), Madu Bunga Kelapa ( Cocos nucifera
), dsb. Masing-masing madu dari aneka jenis tumbuhan ini memiliki aroma yang khas dan khasiat yang
berbeda-beda.

Kandungan Madu :
Madu memiliki komponen kimia yang memiliki efek koligemik yakni asetilkolin. Asetilkolin berfungsi untuk
melancarkan peredaran darah dan mengurango tekanan darah. Gula yang terdapat dalam madu akan
terserap langsung oleh darah sehingga menghasilkan energi secara cepat bila dibandingkan dengan gula
biasa.
Disamping kandungan gulanya yang tinggi (fruktosa 41,0 %; glukosa 35 %; sukrosa 1,9 %) madu juga
mengandung komponen lain seperti tepung sari dan berbagai enzim pencernaan. Disamping itu madu juga
mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, B1, B2, mineral seperti kalsium, natrium, kalium,
magnesium, besi, juga garam iodine bahkan radium. Selain itu madu juga mengandung antibiotik dan
berbagai asam organic seperti asam malat, tartarat, sitrat, laklat, dan oksalat. Karena itu madu sangat tinggi
sekali khasiatnya.
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Jenis-jenis Madu:
Kualitas madu umumnya ditentukan dari asal bunga seperti Mix Flower ( Aneka bunga hutan ), Madu Bunga
Klengkeng, Madu bunga Kopi , Madu Bunga Rambutan, Madu bunga Kapuk dsb.
Berdasarkan informasi penelitian madu yang termanis berasal dari nektar bunga Rambutan (Nephelium
lappaceum ).
Berdasarkan riset dan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli dibidang Biologi, Kimia dan Kedokteran. 
Ternyata madu memiliki manfaat dan khasiat yang banyak bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah :

Khasiat dan Manfaat Madu :
Madu dapat dikonsumsi oleh segala tingkatan ,dari Janin hingga Orang tua.

1. Janin : Madu dapat memperkuat janin yang lemah dalam kandungan ( rahim ).
2. Ibu Hamil : Madu membantu menjaga stamina dan kesehatan selama mengandung bayi, dan membantu 

asupan gizi yang tinggi bagi pertumbuhan janin yang sehat selama dalam kandungan
3. Bayi : Membantu perkembangan otak bayi, karena setiap harinya otak terus berkembang sampai dengan 

usia 5 tahun. Untuk itu ia membutuhkan gizi yang tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan otak sangat 
terkait dengan kecerdasan pikiran (IQ ) dan kecerdasan mental ( EQ ) . Hal ini dapat dilihat dewasa ini 
aneka produk makanan tambahan baik susu atau bubur bayi yang di formulasikan dengan madu seperti 
Dancow , Frisian Flag , Sustagen ,dsb . Untuk itu kenapa tidak kita berikan saja bagi buah hati kita yang 
terbaik ,yaitu madu .

4. Anak-anak : membantu agar nafsu makan meningkat ( adanya unsur vitamin B yang lengkap dalam 
madu), sehingga anak tumbuh sehat , lincah dan riang serta tahan penyakit. ( H.Mohamad , 2002 )

5. Remaja : Khasiat madu pada akil baligh remaja membuat tumbuh sangat cepat ,gizi yang baik dan teratur 
akan membuat pertumbuhan tubuh menjadi sempurna.

6. Dewasa : Tingkat kelelahan dan pekerjaan yang menumpuk mengakibatkan stress sehingga tubuh 
menjadi lemah dan mudah terserang penyakit . Dalam hal ini para pekerja pabrik yang bekerja keras 
seharian penuh ( long shift ) tanpa zat gizi yang memadai rawan terjangkiti penyakit seperti thypus , 
radang , serta infeksi bakteri lainnya maka dalam hal ini Madu adalah makanan tambahan terbaik.

7. Lanjut Usia : Madu adalah makanan terbaik yang sangat diperlukan bagi manula , karena madu adalah 
sumber energi dan gizi yang dapat diserap langsung oleh tubuh , dimana pada usia tersebut organ 
pencernaan kita sudah mulai berkurang fungsinya ( Kesehatan 2001 ).

Resep Tradisional Madu:
1. Kerontokan rambut ; Orang yang mengalami kerontokan rambut atau kebotakan dapat memakai 

campuran minyak zaitun panas, 1 sendok makan madu dan 1 sendok teh bubuk kayu manis sebelum 
mandi. Oleskan di kepala dan diamkan selama kira-kira 15 menit setelah itu baru dibasuh. Penelitian itu 
juga membuktikan ramuan yang didiamkan dikepala selama 5 menit pun tetap efektif.

2.    Infeksi kandung kemih ; Campurkan 2 sendok makan bubuk kayumanis dan 1 sendok teh madu ke dalam    
segelas air suam-suam kuku. Setelah itu diminum. Ramuan ini membunuh kuman-kuman dalam kandung 
kemih.

3. Sakit gigi ; Buat campuran 1 sendok teh bubuk kayu manis dan 5 sendok teh madu.

4. Kolesterol ; Kadar kolesterol darah dapat diturunkan dengan 2 sendok makan madu dan 3 sendok teh 
bubuk kayu manis yang dicampur dalam 16 ounce (16 kali 28 gram kira kira 1 pon = 454 gram) air teh. 
Ramuan ini dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah sampai 10 persen dalam 2 jam. Madu murni 
yang diminum sehari-hari meringankan gangguan kolesterol.
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5. Pilek ; Pilek ringan dan berat dapat disembuhkan dengan 1 sendok makan madu suam-suam kuku dan 
¼ sendok teh bubuk kayu manis setiap hari selama 3 hari. Ramuan ini dapat menyembuhkan hampir 
semua batuk dan pilek kronis serta membersihkan sinus.

6. Mandul ; Pengobatan Yunani dan Ayurveda telah menggunakan madu selama bertahun-tahun untuk 
memperkuat semen (air mani = sperma) para pria. Dua sendok makan madu yang diminum secara 
teratur sebelum tidur akan berefek menyuburkan. Wanita Jepang, Cina dan Asia Timur yang sulit hamil 
dan ingin memperkuat rahim, lazim mengkonsumsi bubuk kayu manis sejak berabad-abad lalu.
Wanita yang sulit hamil sebaiknya sesering mungkin mengoleskan madu dan sesendok teh bubuk kayu 
manis pada gusinya. Kayu manis akan bercampur dengan air ludah dan memasuki tubuh. Ada 
pasangan suami istri dari Maryland tidak memiliki keturunan selama 14 tahun dan nyaris putus asa. 
Ketika mengetahui khasiat kayu manis dan madu, mereka mengkonsumsi ramuan tersebut. Sang istri 
mulai mengandung dan melahirkan bayi kembar.

7. Sakit perut ; Madu yang dicampur bubuk kayu manis dapat mengobati sakit perut. Juga dapat 
membersihkan perut, serta menyembuhkan bisul sampai ke akar-akarnya.

8. Kembung ; Penelitian yang dilakukan di India dan Jepang menyatakan bahwa madu yang diminum 
bersama kayu manis dapat mengurangi gas dalam perut.

9. Bau napas ; Satu sendok teh madu dan bubuk kayu manis yang dicampur dalam air panas dapat 
membuat nafas tetap segar sehari penuh. Orang Amerika Selatan biasa meminum ramuan tersebut di 
pagi hari.

10. Sakit kepala sinus ; Minum campuran madu dan juice jeruk dapat menyembuhkan sakit kepala karena 
sinus.

11. Kelelahan ; Studi terakhir menunjukkan bahwa kandungan gula dalam madu lebih bermanfaat daripada 
merugi-kan bagi tubuh. Warga usia lanjut yang mengkonsumsi madu dan bubuk kayu manis dengan 
ukur-an sama, terbukti lebih bugar dan fleksibel. Penelitian Dr. Milton membuktikan ½ sendok makan 
madu yang diminum bersama segelas air dan ditaburi bubuk kayu manis dapat meningkatkan vitali-tas 
tubuh dalam seminggu. Ramuan tersebut diminum setiap hari setelah menggosok gigi dan jam 3 sore 
pada saat vitalitas tubuh menurun.

12. Kanker  ; Riset terakhir di Jepang dan Australia menunjukan bahwa kanker perut dan tulang stadium 
lanjut dapat disembuhkan dengan madu dan kayu manis. Pasien cukup minum 1 sendok makan madu 
dengan 1 sendok teh bubuk kayu manis selama sebulan 3 kali sehari.

13. Kelebihan berat badan ; Minum segelas air yang direbus bersama madu dan bubuk kayu manis setiap 
pagi ½ jam sebelum sarapan atau saat perut masih kosong. Bila dilakukan secara teratur dapat 
mengurangi berat badan, bahkan bagi orang yang sangat gemuk, minum ramuan ini secara teratur akan 
mencegah lemak terakumulasi dalam tubuh, meski tetap makan makanan kalori tinggi.

14. Influenza ; Ilmuwan Spanyol telah membuktikan bahwa madu berisi kandungan alami yang membunuh 
kuman influenza dan menyembuhkan pasien dari flu. Maka minumlah madu ketika akan flu.

15. Jerawat ; Oleskan 3 sendok makan madu dan 1 sendok teh bubuk kayu manis pada wajah sebelum 
tidur. Basuh keesokan harinya dengan air hangat. Bila dilakukan rutin setiap hari selama 2 minggu, akan 
menyembuhkan jerawat sampai ke akar-akarnya.
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16. Infeksi kulit ; Ambil 1 bagian madu dan 1 bagian bubuk kayu manis, oleskan pada bagian kulit yang 
sakit.

17. Mencegah penuaan ; Teh yang dicampur madu dan bubuk kayu manis dan diminum tiap hari dapat 
mencegah penuaan. Ambil 4 sendok madu, 1 sendok bubuk kayu manis dan 3 cangkir air kemudian 
rebus seperti mem-buat teh. Minumlah sebanyak 4 kali sehari. Ramuan ini membuat kulit segar dan 
halus serta men-cegah penuaan. Harapan hidup juga bertambah

18. Arthritis (radang sendi / Encok); Ambil 1 bagian madu dan 2 bagian air suam-suam kuku. Tambahkan 1 
sendok teh kecil bubuk kayu manis. Campur madu, air suam-suam kuku dan bubuk kayu manis. Pijat ke 
bagian yang sakit secara perlahan. Rasa sakit akan berkurang dalam waktu 1-2 menit. Atau penderita 
arthritis dapat minum 1 cangkir air panas dengan 2 sendok madu dan 1 sendok teh kecil bubuk kayu 
manis setiap hari, pagi dan malam.
Bila diminum teratur, ramuan ini dapat mengobati penyakit arthritis kronis. Penelitian terakhir 
Copenhagen University menggunakan campuran 1 sendok makan madu dan ½ sendok teh bubuk kayu 
manis yang diberikan kepada pasien sebelum sarapan. Hasilnya dalam seminggu 73 dari 200 pasien 
yang diobati sembuh total. Kebanyakan pasien yang tidak dapat berjalan atau bergerak karena arthritis 
dapat berjalan tanpa rasa sakit.

19. Penyakit jantung ; Oleskan madu dan bubuk kayu manis pada roti pada waktu sarapan setiap harinya. 
Madu dan kayu manis mengurangi kolesterol dalam pembuluh arteri, dan mengurangi resiko serangan 
jantung. Orang yang sudah terkena serangan jantung bila mengkonsumsi madu dan kayu manis setiap 
hari dapat terhindar dari serangan jantung kedua.

Konsumsi madu dan kayu manis secara teratur dapat memperlancar pernapasan dan memperkuat detak
jantung. Panti Wredha (jompo) di Amerika dan Kanada, berhasil mengobati penghuninya yang memiliki
gangguan pembuluh darah karena tersumbat, dan berkurang fleksibilitasnya karena usia, dengan ramuan
tersebut.

Keterangan :
Bagi orang yang jarang minum madu reaksi / efek samping yang umumnya terjadi adalah diare , tetapi hal
ini akan hilang dengan sendirinya. Banyak orang yang minum madu tatkala sakit saja. Tetapi bukankah
mencegah lebih murah dari mengobati ,apalagi dalam kondisi krisis moneter saat ini, ditengah biaya rumah
sakit dan obat yang semakin melambung tinggi.

adalah makanan yang mengandung aneka zat gizi seperti karbohidrat , protein , asam amino, vitamin,
mineral, dekstrin , pigmen tumbuhan dan komponen Aromatik. Bahkan dari hasil penelitian ahli Gizi dan
pangan ,madu mengandung karbohidrat yang paling tinggi diantara produk ternak lainnya susu, telur ,
daging, keju dan menterga sekitar (82,3% lebih tinggi) Setiap 100 gram madu murni bernilai 294 kalori atau
perbandingan 1000 gram madu murni setara dengan 50 butir telur ayam atau 5,675 liter susu atau 1680
gram daging. Dari hasil penelitian terbaru ternyata zat-zat atau senyawa yang ada didalam madu sangat
komplek yaitu mencapai 181 jenis .

(Elis Damayanti)
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PENGUJIAN FORMALIN SECARA KUANTITATIF DENGAN 
SPEKTROFOTOMETER UV – VIS

1. Tujuan
Analisis kuantitatif formalin pada spektrofotometer UV-VIS menggunakan pereaksi Nash.

2. Prinsip
Penyerapan warna dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 415 nm.

3. Alat dan Bahan
a. Alat

i. Erlenmeyer
ii. Pipet volume
iii. Labu takar
iv. Tabung reaksi
v. Spektrofotometer
vi. Kuvet
vii. Homogeniser
viii. Penangas air
ix. Vortex

b. Bahan
i. Formaldehid
ii. Ammonium asetat
iii. Asam asetat
iv. Asetilaseton
v. Air suling

4. Prosedur
a. Pengenceran Standar

Standar formaldehid (37%) diencerkan menjadi 0,75; 1,5; 3,0; 6,25 dan 12,5 mg/ L.
b. Pembuatan Pereaksi Nash

Timbang 150 gr ammonium asetat, pipet 3 ml asam asetat dan 2 ml asetilaseton. Kemudian
larutkan dengan air suling sampai volume 1 liter.

c. Perlakuan Contoh
10 gram daging dimasukkan kedalam Erlenmeyer, kemudian tambahkan air suling sebanyak
100 ml. Homogenisasi dan sentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. Pisahkan
supernatannya dan tampung kedalam labu takar 100 ml dan tepatkan sampai tanda batas.
Ambil 1 ml dan masukkan kedalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 1 ml air suling dan
pereaksi Nash 2 ml. Kocok dengan vortex. Selanjutnya, panaskan pada penangas air dengan
suhu 370C selama 30 menit.
Baca Absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer UV VIS pada panjang gelombang 415 
nm, dengan air suling sebagai blanko.
Catatan : Buat Kontrol Positif setiap melakukan pengujian
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